
 

 

Vacature Werkgroep Landelijke Officials – Projectleider Rapporteurs 
Het Nederlands Handbal Verbond is op zoek naar een lid voor de werkgroep landelijke officials. De 
werkgroep landelijke officials bestaat uit verschillende vrijwilligers die het bondsbureau 
ondersteunen bij het indelen, begeleiden en ontwikkelen van de scheidsrechters die actief zijn in de 
topsportcompetities. Binnen de werkgroep landelijke officials zijn wij op zoek naar een 
contactpersoon voor de landelijke rapporteurs.  
 
Wat houdt werven van (landelijke) rapporteurs in? 

• Profiel (landelijke) rapporteur opstellen; 
• In kaart brengen welke (regionale) rapporteurs nog een stap kunnen en willen maken; 
• Ervoor zorgen dat de (landelijke) rapporteurs de vereiste opleidingen volgen. 

 
Wat houdt begeleiden en ontwikkelen van (landelijke) rapporteurs in? 

• Mails en/of telefoontjes van de (landelijke) rapporteurs beantwoorden; 
• Bezoeken van wedstrijden die door de (landelijke) rapporteurs worden gerapporteerd en een 

‘schaduw’ rapportage van deze wedstrijden maken; 
• Rapporteurs uitnodigen voor de landelijke bijeenkomsten; 
• Ontwikkelprogramma voor de (landelijke) rapporteurs opstellen; 
• Jaarlijks van alle (landelijke) rapporteurs een evaluatie opstellen en versturen. 

 
Welke verantwoordelijkheden horen daarbij? 

• Regelmatig contact met de Werkgroep Landelijke Officials; 
• Regelmatig contact met de Medewerker Arbitrage van het NHV; 
• Nederlandse scheidsrechters visie introduceren en toelichten bij de rapporteurs; 
• Het signaleren van onregelmatigheden binnen de groep rapporteurs; 
• Het samenstellen van interne rapportages; 
• Bijwonen van de begin-, tussen- en slotbijeenkomst. 

 
De vereiste functie eisen: 

• Bekend binnen de handbalsport 
• Affiniteit met rapporteurs en/of scheidsrechters 
• Op de hoogte van de scheidsrechtersvisie en de spelregels 
• Commutatieve vaardigheden 
• Initiatief nemen 
• Werken in groepsverband, maar ook zelfstandig 
• Projectmatig werken 

 
Lijkt het jou leuk om een bijdrage te leveren aan de handbalsport als projectleider binnen de 
werkgroep landelijke officials? Een korte motivatiebrief kan tot en met zondag 19 juni ingestuurd 
worden naar het emailadres: scheidsrechter@handbal.nl. Voor vragen over de vacature en/of de 
procedure kan contact opgenomen worden met Anne Wil van Tongeren via 06-30067818. 
 
 


